
UCHWAŁA NR XII.104.2019
RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia  stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
na terenie Powiatu Ełckiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z  2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21marca 
1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
20 listopada 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2019 roku poz. 1461 ) Rada Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg na terenie Powiatu Ełckiego 
zaliczonych do kategorii dróg powiatowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ełckiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX.194.2012 Rady Powiatu w Ełku z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie 
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2012 
roku poz. 1698).

§ 4. Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu

Andrzej Wiszowaty

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 stycznia 2020 r.

Poz. 227



                                                                                         Załącznik do uchwały Nr XII.104.2019 
Rady Powiatu Ełckiego z dnia 19 grudnia 
2019 r. 

STAWKI ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO  

L.p. Rodzaj zajęcia pasa drogowego 
Stawka opłat 

w zł 

I Za zajęcie 1m2 poszczególnych elementów pasa drogowego w celu prowadzenia 

robót w pasie drogowym – opłata za 1 dzień: 

 

 1 – przy zajęciu jezdni do 20% szerokości, 5,00 

 2 – przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szerokości, 8,00 

 3 – przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości, 10,00 

 4 – przy zajęciu chodników, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych, 10,00 

 5 – przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego, 4,00 

II Za zajęcie 1m2 poszczególnych elementów pasa drogowego w celu prowadzenia 
robót w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej – opłata za 1 dzień: 

 

 1 – przy zajęciu jezdni do 20% szerokości, 0,20 

 2 – przy zajęciu jezdni od 20% do 50% szerokości, 0,20 

 3 – przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości, 0,20 

 4 – przy zajęciu chodników, placów, zatok postojowych i ścieżek rowerowych, 0,20 

 5 – przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego, 0,20 

 Uwaga: zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny należy traktować  
jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień. 

 

III Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pod urządzenia infrastruktury technicznej 

umieszczonej w pasie drogowym / rzut poziomy urządzenia / - opłata roczna: 

 

 1 - poza obszarem zabudowanym, 150,00 

 2 - w obszarze zabudowanym, 200,00 

 3 - na drogowym obiekcie inżynierskim, 200,00 

 Uwaga:  

A - stawki za niepełny rok będą obliczane proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia 
urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim,  
B - pod urządzenia wodociągowe i kanalizacji sanitarnej obowiązują roczne stawki   
w wysokości 50 % powyższych kwot.  

 

IV Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pod urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej 

umieszczonej w pasie drogowym / rzut poziomy urządzenia / - opłata roczna: 

 

 1 - poza obszarem zabudowanym, 20,00 

 2 - w obszarze zabudowanym, 20,00 

 3 - na drogowym obiekcie inżynierskim, 20,00 

V Za zajęcie pasa drogowego pod reklamę umieszczoną w pasie drogowym - opłata 

za 1 dzień: 

 

 1 - za 1m2 pow. reklamy, 5,00 

 2 - za każdy następny 1m2 pow. reklamy / nawet niepełny /, 5,00 

 3 - zawierającej wyłącznie informacje o gminie, powiecie lub województwie, w 
szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz  

0,50 

 Uwaga: zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny należy traktować  
jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień. 

 

VI Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celach innych niż wymienione  

w poz. I-III - opłata za 1 dzień: 

 

 1 - pod wydzielone miejsce postojowe, 1,00 

 2 - pod tymczasowe stoisko handlowe oraz kioski, 1,00 
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 3 - pod ogródki gastronomiczne i inne cele handlowe, 5,00 

 4 - na cele sportowo-rekreacyjne, 0,02 

 5 - na prawach wyłączności pod inne cele. 2,50 

 Uwaga: zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny należy traktować  
jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 227


		2020-01-14T11:46:36+0000
	Polska
	Mariola Katarzyna Porczyńska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




